
Lidí v kraji přibývá, ale ne všude!
POČET OBYVATEL ŘEVNIC KLESÁ, NAVÍC JSOU NEJSTARŠÍM MĚSTEM V KRAJI

Zadní Třebaň, Poberouní – Oby-
vatel většiny obcí a měst v dolním
Poberouní v posledních letech vý-
razně přibylo. Opačný trend za-
znamenaly Řevnice a Karlštejn.
Lidé se stále častěji přesouvají z
centra Prahy do jejích okrajových
částí a někteří také do obcí po okolí.
Takový je trend současné doby. 
V Zadní Třebani se zvyšuje počet
obyvatel i díky tomu, že se lidé z

města stěhují na venkov.  Ve Třebani
nyní žije 638 občanů - 315 mužů a
323 žen s průměrným věkem 40,5
roku. Jejich počet se stále mírně zvy-
šuje - v roce 1995 zde bydlelo o 104
lidí méně. Každým rokem se v obci
narodí mezi pěti až devíti dětmi, v
loňském roce přišlo na svět 9 dětí,
přistěhovalo se 28 lidí, 9 ubylo. 
„Lidé se většinou stěhují do rekreač-
ních objektů, nyní byla vydána čtyři

rozhodnutí o přidělení čísla popisné-
ho pro nové rodinné domy,“ říká tře-
baňský starosta Lubomír Schneider.
Podle něj dělají noví lidé v chatách
obtíže, protože po obecním úřadu
chtějí zajistit světlo, rozhlas, dobré
cesty, odvoz odpadů a další věci, ač-
koliv bydlí ve vzdálenější lokalitě. 
„Nemohu tvrdit, že obec peníze ne-
má, ale dosažitelnost napojení na
koncový bod zdroje je z těchto ob-
lastí většinou obtížná a finančně ná-
ročná,“ dodal Schneider. Obec ne-
může ovlivnit přidělování popisných
čísel ani trvalé užívání rekreačních
objektů, to vše povoluje příslušný
stavební úřad. Obecní úřad tak finan-
čně nestačí tempu, jakým roste počet
obyvatel i jejich nároků.
„Chápeme to, ale vadí nám, že v naší
ulici není asfalt ani žádná lampa,“
říkají svorně obyvatelé takových lo-
kalit.  (Dokončení na straně 2)
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V Letech se srazila auta, jedno začalo hořet

BOURAČKA V LETECH. Vážná dopravní nehoda se stala 10. února ráno
na křižovatce v Letech. Jedno ze dvou aut, která se srazila, začalo hořet.
Žena, která zřejmě nedala přednost v jízdě protijedoucímu vozu, skončila
na jednotce intenzivní péče. Druhým účastníkem nehody byl  zaměstnanec
řevnické záchranky, který právě jel do služby. Ten utrpěl lehčí zranění a
ještě před příjezdem lékaře poskytl ženě první pomoc. Po vyšetření byl
propuštěn do domácího léčení. Text a foto Bořek BULÍČEK

Hvězdámbyla zima!

Karlštejnští naučí
Francouze péct buřty
Karlštejn – Velkou výpravu směr
Západ chystá na přelom dubna a

května karlštejnská radnice.
Bezmála pět desítek lidí vyrazí k
Středozemnímu moři – na setká-
ní západoevropských obcí spoje-

ných jménem velkého císaře a
krále Karla IV.

Karlštejn udržuje partnerské vztahy
se třemi městy, do jejichž historie

zasáhl Karel IV. – s italským
Montecarlem, německým Mylau a
francouzským Althen des Paluds.
Právě do posledně jmenovaného

sídla ležícího u Avignonu se
poslední dubnový víkend sjedou
zástupci všech partnerských obcí.
„Bude to velká sláva – společen-

ská, kulturní i sportovní,“ řekl NN
starosta Karlštejna Miroslav Ureš.
„Kromě kulturních akcí, kde nás
bude reprezentovat hlavně kapela
Třehusk, se zúčastníme soutěží v

kopané, bowlingu, odbíjené a stol-
ním tenisu. Také předvedeme

našim přátelům, jak se u nás slaví
čarodějnice i s opékáním buřtů.“

Členy výpravy budou také senátor
Jiří Oberfalzer a poslanec Jan

Schwippel. (mif)

Moderátor Martin Severa zájemcům 
představí skvělá vína z údolí jižní Rhóny
Mníšek pod Brdy - Vybraná vína se budou 2. března pít v Mníšku pod
Brdy. Skvělé francouzské tu v místním restaurantu Káji Maříka před-
staví známý moderátor Martin Severa.
Degustaci vín z údolí jižní Rhóny připravil Klub přátel dobrého vína. Znalec
a milovník francouzských vín moderátor Martin Severa od 19.00 zájemcům
nabídne značky jako Domaine de la Ferme Saint Martin, Village Rochegude
2005 či Domaine Richaud, Estrambord 2003. Jako prémie bude prezentová-
no Beaujolais Cru Morgon, ročník 2004, které si také »zahrálo« ve filmu
Obsluhoval jsem anglického krále. Zároveň bude představen nový unikátní
dekantační přístroj. (jdi, mif)

Vyhlášený zadnotřebaňský masopust se konal uplynulou sobotu (viz strana 3).              Foto Bohumil KŘEČEK

Na zámku v Mníšku se natáčely nové

díly televizní soutěže O korunu 

krále Karla (viz strana 4)
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Také v sousední Hlásné Třebani obyvatel přibylo.
Ještě před šesti lety byste jich tu napočítali 481, k
loňskému lednu jich bylo o stovku více. Průměrný
věk je 40,7 let. Mnoho lidí využije toho, že si k tr-
valému bydlení přestaví chatu. 
„Od roku 2003 až do loňského léta bylo u nás re-
kolaudováno 24 objektů na rodinný domek. A dal-
ší chaty jsou rozjednané. Na naši malou obec je to
opravdu vysoké číslo,“ uvedla Ilona Gartová, ta-
jemnice úřadu s tím, že většina chatařů se vzápětí
přihlásila v obci k trvalému bydlišti. 
Nejvýrazněji v dolním Poberouní roste počet oby-
vatel Letů, Dobřichovic a Černošic. Tedy míst,
kde se v současnosti hojně staví a kde mají inves-
toři v plánu vybudovat další domy. Ještě v roce
2001 Lety hlásily776 obyvatel, loni už 972 a dál
se tu bude stavět. Na kopci směrem na Rovina ma-
jí vyrůst desítky domků a bytový dům. 

Největší investice za sto padesát let
V sousedních Dobřichovicích bylo před šesti lety
2800 lidí, k 31. 1. 2006 už 3028. I díky tomu se
mohly loni na podzim Dobřichovice stát městem.
Černošice, v roce 2006 město se 4675 obyvateli,
loni už přesáhly 5300. Na Vráži vyrostlo šestnáct
bytů, nyní se zde staví dalších patnáct nadstan-
dardních bytů a nebytové prostory pro obchody,
ordinace, kavárnu... „Za posledních 150 let je to
největší soukromá investice u nás,“ uvedl vedoucí
stavebního úřadu Vladimír Voldřich. Dalších 25
bytů buduje soukromý investor v Černošicích v
bývalém objektu hotelu  na břehu řeky Berounky.
Naopak mezi obce, kde se počet obyvatel nezvy-
šuje patří Karlštejn a Řevnice. Starosta Karlštejna
Miroslav Ureš ale věří, že se situace změní, jak-
mile bude v obci zahájena bytová výstavba. První
muž Karlštejna požádal Státní pozemkový fond o
to, aby bezúplatně převedl pozemky u silnice k
Litni na obec Karlštejn. „Nechceme, aby parcely
získal překupník,“ uvedl Ureš. Věří, že se podaří

do Karlštejna dostat nové lidi tak, aby se počet
obyvatel přiblížil tisícovce.  
Řevnice jsou městem, kde počet obyvatel podle
čísel Českého statistického úřadu ubývá. Oproti
roku 2001 jich zde loni žilo o tři desítky méně,
2966. Patří také vůbec k nejstarším městům ve St-
ředočeském kraji – průměrný věk je zde 43,1 let.
Důvod, proč se město nerozrůstá, je zřejmý – ne-
jsou zde pozemky k bytové výstavbě. Což ovšem
některá města považují v současnosti už za výho-

du. Například Roztoky a Říčany vydaly kvůli nad-
měrné zástavbě stavební uzávěry.
Stavět by se ale nyní mělo i v Řevnicích. Na inter-
netu se objevily projekty, které nabízejí nové byty.
Gepard home například inzeruje bytový dům u
Zámečku, který bude stát u náměstí Jiřího z Podě-
brad. Čtyři z jedenácti bytů by již měly být prodá-
ny. Stavět by se mělo i na pozemku pod hřbito-
vem, u Mníšecké silnice. 

Lucie PALIČKOVÁ, Pavla ŠVÉDOVÁ

Mníšek pod Brdy – Mníšecká radnice chystá
velké změny v provozu hřbitova. Chce vytvořit
pracovní pozici pro správce, jež se bude starat
o pořádek, údržbu a bezpečnost areálu.
„Je nutné změnit neutěšený stav hřbitova tak, aby
se stal důstojným místem posledního odpočinku
našich nejbližších. Správce bude opečovávat hro-
by, zalévat květiny, starat se o přístupové cesty a
stromy,“ říká místostarosta Vlastimil Kožíšek.
Existuje projekt Rekonstrukce městského hřbito-
va, který řeší úpravu zeleně a odstranění tújí po
stranách hlavní cesty. Alej tújí je přerostlá a dlou-
hodobě neudržovaná. Ničí majetek občanů a ve
chvíli, kdy silně fouká se stává i nebezpečnou.
Místní farář před rokem doporučil přerostlé túje
vykácet, protože svými kořeny narušují a zvedají

hroby a souhlasil také s dalšími sadovými úprava-
mi na hřbitově. Souhlas s odstraněním aleje tújí na
hřbitově vyjádřilo i hnutí Brontosaurus. 
„Alej tújí je místní kolorit, myslím, že by byla
škoda všechny je vykácet. Mohou se zespodu i
svrchu ořezat, kácení je až to poslední. Řešila
bych to individuálně,“ řekla obyvatelka Mníšku
Langrová. S jejím názorem souhlasí i starosta
Digrin, jež se domnívá, že je třeba vytvořit kon-
cepci výsadby pro celý hřbitov. 
Rada města zve všechny na veřejné setkání, které
se koná na hřbitově první sobotu v březnu od
14.00. Lidé se k problému mohou vyjádřit e-mai-
lem na adresu petr.digrin@mnisek.cz. Využít mo-
hou také schránek na hřbitově a na městském
úřadu. Jana DIGRINOVÁ

Lidí v kraji přibývá, ale ne všude…
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Görnerovi ze Zadní Třebaně patří k těm mladým rodinám, které si rekreační chatu přizpůsobily k trva-
lému bydlení. Foto NN M. FRÝDL

Svinaře, Zadní Třebaň - Vyhotovení projektu
na vybudování vodovodu a kanalizace si zada-
ly obce Svinaře a Zadní Třebaň. Tím by se měl
vyřešit problém s množstvím a  kvalitou stud-
niční vody v mnoha domech obou obcí. 
„Problémy s vodou v obci nás donutily přijmout
radikální řešení. Vloni jsme vybudovali v lese nad
Halouny čtyři studny, které dávají dost kvalitní
vody,“ říká svinařský starosta Vladimír Roztočil.
Množství vody stačí pro Svinaře i Zadní Třebaň.
Vodojem bude umístěn při okraji lesa nad haloun-
skou hospodou. „To, že vodu bude odebírat i Tře-
baň, zlevní výstavbu vodojemu i hlavního vodo-
vodního řádu,“ dodává Roztočil. 
Současně s vodovodem chtějí Svinařští udělat i
kanalizaci. Čistírna odpadních vod by měla stát v
lokalitě pod sokolským hřištěm, kde mají domlu-
ven odkup pozemku pro její umístění. I k této
stavbě se chtějí připojit Třebaňští. 

„Ano, jednáme. Místem připojení by měl být po-
zemek na Bílém Kameni. Kanalizace bude kom-
binací gravitační a tlakové,“ řekl zadnotřebaňský
starosta Lubomír Schneider. 
Zájem napojit se na kanalizaci má také obec Sku-
hrov. Proto se nyní uskutečňují inženýrské práce i
na této variantě. „Když se bude voda i kanalizace
řešit společně pro tři obce, je větší šance na obdr-
žení dotace z Evropské unie. A bez dotací nemá-
me šanci akce financovat,“ vysvětluje Roztočil. 
Během jednání, která se v uplynulých týdnech ko-
nala, si starostové s projektanty vyjasňovali otáz-
ky výstavby - rozsah a optimální trasy vodovod-
ních větví, umístění přečerpávací stanice a vodo-
jemu nebo typy kanalizace pro jednotlivé lokality. 
Cenu na vybudování kanalizace a vodovodu prý v
této fázi nelze určit, současný projekt stojí 430 ti-
síc korun. Cenu za realizaci předloží zájemci při
veřejné soutěži pomocí výběrového řízení. 

Lucie PALIČKOVÁ

Voda z Brd poteče k Berounce
SVINAŘE A ZADNÍ TŘEBAŇ PLÁNUJÍ SPOLEČNÝ VODOVOD I KANALIZACI

Radní pozvali lidi na hřbitov
MNÍŠECKÉ MÍSTO POSLEDNÍHO ODPOČINKU ČEKAJÍ VELKÉ ZMĚNY

Pod tímto křížem na místním hřbitově se zkraje
března sejdou obyvatelé Mníšku se svými radní-
mi. Foto Jana DIGRINOVÁ
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Na návsi kralovala smrtka s telefonem
OSMNÁCTÝ ZADNOTŘEBAŇSKÝ MASOPUST? NÁDHERNÉ POČASÍ, DESÍTKY MAŠKAR, BOHATÝ PROGRAM, PARNÍ VLAK... 

Zadní Třebaň – Už osmnáctkrát se
v Zadní Třebani odbýval maso-
pust. Naposledy za nádherného
slunečného počasí uplynulou sobo-
tu. Náves poránu ožila desítkami
maškar, odpoledne na Brdy vyra-
zil masopustní parní vláček.
Na návsi odstartovala veselice už
před desátou dopoledne. K dostání
tu byly nejen zabijačkové pochoutky
z kuchyně hasičů, ale i domácí sýry,
perníky, na dračku šly i preclíky Sta-
nislavy Frýdlové. Stanislava Jindáč-
ková zase přinesla škvarkové placky.
V deset začala vyhrávat poberoun-
ská hudební skupina Třehusk, po ně-
kolika kupletech se muzikanti přesu-
nuli na provizorní pódium. To před-
stavoval vůz statkářky Jany Červené.
Na něm se také sešla  porota, aby z
desítek maškar vybrala tu nejlepší.
Medvěd, smrtka, šaškové, bába s nů-
ší, čert, Japonka, čarodějnice a mno-
zí další korzovali kolem vozu, zatím-
co porotci v čele se senátorem Jiřím
Oberfalzerem a poslancem Janem
Schwippelem vybírali vítěze.
Koláč si odnesl medvěd v podání
Mirka Stříbrného, dárkový koš zase
dva šaškové z Hlásné Třebaně. Pr-
venství vybojovala dokonalá smrtka
alias Ilona Léblová ze Řevnic. „To je telefon pro spojení se smrtí,“ žertovala Ilona, která si pak společně

s ochotníky zahrála v masopustní
frašce. Předcházelo jí vystoupení
řevnických souborů Klíček a Notič-
ky. Ty předvedly, nejen jak tančí
medvěd, ale i papírovou koulovačku.
„Tohle ještě konec není, nynčko je tu
představení. Uzříte co nadělá pola-
pená nevěra,“ ohlašovala frašku řev-
nických ochotníků Veselice, v civilu
Lucie Kirova. Dva rivalové v lásce
Jiří Cicvárek a Alexandr Skutil na
voze bojovali tak vehementně, že se
mnozí diváci obávali, aby se vůz pod
nimi nepropadl. Pak už přišel čas
pochovat Masopusta:
„Rozlučme se s tímto tělem,“ dávaly
maškary vale masopustu. Když ho
pomyslně pochovaly, vydal se počet-
ný průvod na obchůzku vsí. Kob-
lihami a kořalkou odměňovali masky
u Schwippelů, Frydrichů, Roubalů,
Kirovů. U Zemanů a Frýdlů se mohli
všichni posilnit i masem. Pak už to

vzal průvod v čele s koňských spře-
žením a alegorickým vozem sester
Hiltonových v podání Jarky Zavadi-
lové a Michaely Šmerglové rychle k
Jahelkovům, Pelikánovům a kolem
Hořejšů, Jindáčků, Tučků a Soukupů
na nádraží. Tam už čekal parní vlá-
ček, který maškary vyvezl na Brdy.
V konečné zastávce Lochovice mas-
ky od Berounky pozdravily první
ročník tamního masopustu.  Cestou
zpět do Třebaně sluníčko svítilo, srn-
ky před párou prchaly a v dřevěném
vagoně se muzicírovalo o sto šest.
Třehusk pak ještě tři hodiny vyhrá-
val narvanému hostinci u Kapličky.
„Myslím, že se masopust povedl,“
hodnotil akci jeden z hlavních orga-
nizátorů Miloslav Frýdl. „Děkujeme
všem, kteří nám jakkoliv pomohli a
omlouváme se těm, kteří chystali ob-
čerstvení pro maškary a ty k nim
nestihly dorazit. Příště vše napraví-
me.“ Pavla ŠVÉDOVÁ

SESTRY HILTONOVY. Jaroslava Zavadilová, Michaela Šmerglová(zleva)  jako sestry Hiltonovy a reportérka Jindra
Jahelková  ve speciálním vozidle na osmnáctém zadnotřebaňském masopustu. Foto Bohumil KŘEČEK

Na masopustu prvně soutěžila i zvířata
Zadní Třebaň – Na zadnotřebaňském
masopustu se letos poprvé volila nej-

hezčí maska čtyřnohých účastníků
veselice. „Poprosím majitele psů, aby
je předvedli, řekli jméno a za co jejich

pejsek jde,“ ujala se moderování
majitelka místního hotelu pro psy

Kateřina Schwippelová. Prim hrály
čivavy – jejich páníčkové je oblékli do
kostýmů Červené Karkulky, princezny,
vlka, fotbalistů Sparty i Slávie, klau-

na... S výrobou obleků pomáhala
Helena Pelikánová. „Brala jsem jim
míry krejčovským metrem,“ řekla.
Zlato a přenosný pelíšek pro psa si

odnesl největší účastník soutěže – pes Jaroslavy Sukové. „Jde o malého
nočního motýla. Oblékla jsem jí svoje šaty a přidělala křidélka,“ řekla
Suková. Křidélka měla na zádech i ona a její dcera. Jen manžel ne. „Já

mám svatozář,“ smál se. (pš) Foto Bohumil KŘEČEK

Svinaře – Osleplý Žižka na koni
udával předminulou sobotu tempo
i směr masopustnímu průvodu ve
Svinařích. Během pětihodinového
průvodu obešly maškary za krás-
ného počasí celou ves.
Masopustní veselí odstartovala před
místním hostincem U Lípy zabijač-
ka. V půl druhé ale řezníky vystřída-
ly maškary. Sešlo se jich tu několik
desítek. V jasně žlutém kostýmu s
banány na hlavě a nápisem Chiquita
na vozíku plném tohoto exotického
ovoce dorazil starosta obce Vladimír
Roztočil. 
„Bavili jsme se se známými, a ti mi
říkali, že mají doma nafukovací ba-
nán. Tak jsem si sehnal zbytek a by-
lo,“ uvedl Roztočil, který pak s kár-
kou absolvoval celý průvod.
Největší co do velikosti byla beze-
sporu maska půllitru s pěnou. 
„Pivo to všechno zdržuje,“ lamento-
vali v průvodu další maškary, když
se půllitru nechtělo do kopce. Také

Petra Procházku, který coby bratr
Žižka uháněl na  koni, výšlap zmohl,
a tak odpočíval na obrubníku. 
Poprvé se letos průvod dostal i do
nově vybudované části směrem na
Hatě, kam na voze taženém koněm
dorazila také početná dětská družina.
Halounská zoo – hlásal nápis na vo-
ze Jana Vrby, který ho měl vyzdobe-
ný plyšovými zvířaty.
Myslivec v podání Radka Procházky
měl nelehký úkol – vybrat nejlepší
masopustní koblihu. „Je to těžký, už
skoro nemůžu,“ tvrdil po degustaci
několika vzorků.
Místní hospodyňky početný průvod
štědře hostily: podávaly se polévky –
česnečka i prdelačka, bramboráky,
klobásy, nechyběly samozřejmě ko-
blihy, u Roztočilů výtečné sladké
»mraky«. Kořalka tekla proudem,
letos převažovala slivovice. Maso-
pustní oslavy završila večerní tanco-
vačka, na které vyhrávala kapela Ve-
přové hody.           Pavla ŠVÉDOVÁ

V průvodu šlapalo pivo, banán i bratr Žižka
SVINAŘSKÉMU MASOPUSTU PŘÁLO POČASÍ I HOSPODYŇKY - PODÁVALY SE POLÉVKY, KLOBÁSY, KOBLIHY...

Myslivec v podání Radka Procházky vybíral v průvodu svinařského maso-
pustu nejlepší koblihy.                      Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Kallus si užíval, Pyškovi byla zima
NA ZÁMKU V MNÍŠKU SE NATÁČELY DALŠÍ DVA DÍLY TELEVIZNÍ SOUTĚŽE O KORUNU KRÁLE KARLA
Mníšek pod Brdy – Další dva díly
zábavné televizní soutěže O koru-
nu krále Karla, kterou uvádí »věč-
ný princ« Jan Čenský, se natáčely
na zámku v Mníšku. 
Početný štáb vedl režisér Antonín
Vomáčka. Autor scénáře Pavel Cmí-

ral si hned v úvodu natáčení položil
otázku, kterou slyší průvodci od náv-
štěvníků nejčastěji: Proč má zámek
pouze tři věže? Legendy se různí, ale
pravda může být jednoduchá. Kože-
luh Servác Engel, jež byl za zásluhy
povýšen do šlechtického stavu se ja-
ko šlechtický zelenáč nechtěl pyšně
stavět na roveň starobylých rodů a
čtvrté věže se vzdal. Uvádí se také,
že čtvrtou věž nebylo možno posta-
vit, protože skála v těchto místech je
křehká a mohla by se zřítit.

Ve fragmentech ze života rodů Kastů
a Engelů se představil herec Národ-
ního divadla Alexej Pyško či Otto
Kallus známý jako představitel
Filipa Rubeše z Rodinných pout.
Kallus si své role z historie užíval a
zhostil se jí s lehkostí, ke spokoje-
nosti režiséra. Pyškovi, jež na zám-
ku, který se dá na přijatelnou teplotu
vytopit jen těžko, natáčel až do veče-
ra, byla zima. Nejvíce si natáčení v
nádherných prostorách pochvaloval
Jan Čenský. Chválou nešetřil ani re-

žisér či odborná poradkyně soutěže
Naďa Kubů - líbil se jim výběr i vý-
kony herců. Natáčelo se téměř ve
všech místnostech prohlídkové trasy,
jež představuje bydlení drobné
šlechty ve 20. letech 20. století. Pro
diváka bude asi nejpřitažlivější právě
období první republiky- vzpomínání
na Voskovce, Wericha a Osvobozené
divadlo. Jana DIGRINOVÁ

Herec Otto Kallus při natáčení televizní soutěže O korunu krále Karla na
zámku v Mníšku pod Brdy. Foto Jana DIGRINOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
24. 2. 18.00 SPLÁCHNUTEJ

KINO MÍR BEROUN
19. 2. – 21. 2. 17.30 a 20.15 (Po 18.30,
Út 17.30) DOKONALÝ TRIK
20. 2. 20.15 CESTA DOMŮ
21. 2. 20.00 CLEO OD PĚTI DO SEDMI
22. 2. – 1. 3. 18.30 (Pá+Út 17.30, So-Po
17.30 a 20.00) OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
27. 2. 20.00 DĚLNÍKOVA SMRT
2. 3. – 4. 3. JEDNÉ NOCI V JEDNOM
MĚSTĚ

KINO MNÍŠEK POD BRDY
24. 2. SKRYTÁ IDENTITA  

CLUB KINO ČERNOŠICE
20. 2. 20.00 PO HLAVĚ DO PRDELE
27. 2. 20.00 BORAT

V Hlásné zorganizují máje i Slavnost trubačů,
dalším iniciativám se prý meze nekladou
Hlásná Třebaň - Nedlouho po loňských komunálních volbách to vypa-
dalo všelijak, ale teď už je jasno: slavnosti, které mají v Hlásné Třebani
tradici, se budou konat i letos.
„Máje budou určitě, možná skromnější, než jindy, ale budou. Stejně se v čer-
venci uskuteční třetí ročník Slavností trubačů. Účast už slíbil dobřichovický
zpěvák Ivan Mládek. Tak doufáme, že opravdu dorazí,“ řekl NN starosta
Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka. 
Mladá generace dobrovolných hasičů z Hlásné plánuje uspořádat čarodějni-
ce a možná i dětský den. 
„Uskuteční se také Country bál a akce tradičně pořádáné Sokolem. I ty rad-
nice ráda podpoří,“ zmínil první radní. Dodal, že se nekladou meze ani dal-
ším individuálním snahám občanů, jakož i existujících spolků. V letošním
roce se uskuteční oslava 20 let od vzniknu hlásnotřebaňského Zpravodaje a
připomínka 50. výročí existence a působení místní pobočky Svazu českých
zahrádkářů. (šm)

Tipy NN
* Pražské filharmonické trio za-
hraje 20. února od 19.00 v sále Čes-
ké pojišťovny Beroun. (pš)
*  Hardcorová kapela Jolly Joker
zahraje se skupinou Plastic Beatles
of the Universe v černošickém Club
Kině 23. 2. od 20.30.                   (pš)
* Promítání o Indii se uskuteční ve
Společenském klubu v Loděnici 23.
února od 20 hodin. (pš)
* Koncert kapely Lokomotiva Pla-
net můžete navštívit 24. 2. od 20.30
v Club Kině Černošice.                 (pš)
* Výtvarná dílna, jež představuje
techniku decoupage – dekorování
pomocí ubrousků na květináče, se
pro velký zájem opět koná 24. 2. od
14.00 v Kulturním středisku Mníšek
pod Brdy. Přihlásit se můžete for-
mou SMS na tel.: 728 244 846. (jdi)
* Hru Milana Kundery Ptákovina
sehraje berounské divadelní sdružení
Bedna 24. února od 19 hodin v sále
České pojišťovny v Berouně. (pš)
* Společenský ples pořádá Český
rybářský svaz 24. 2. od 20.00 v SD
Plzeňka Beroun. (pš)
* V bílém bude vstup na White pár-
ty, která se koná 24. 2. od 20.00 v
KD Tetín. Návštěvníci odění v bílé
budou mít vstup zdarma. Nejbělejší
tanečník získá DVD. (pš)
* Opožděný masopust se koná 24.
února v Bratřínově. Maškarám v
průvodu bude od 12.00 vyhrávat ka-
pela Třehusk. Na závěr bude symbo-
licky zastřelen medvěd.              (mif)
* Šestý maškarní bál pořádá 3. 3.
od 20.00 spolek Rorejs a Divadelní
společnost Křoví v restauraci Soko-
lovna Mníšek pod Brdy. Hraje Dy-
namic Band Karla Čiháka, připrave-
na bude tombola. Vstupné k sezení
130, ke stání 90 Kč.                       (jdi)
* Výstavu Bali - Ostrov démonů,
tanců a sopek můžete do  25. 3. vi-
dět v berounském Muzeu Českého
krasu. Dozvíte se, jak se obyvatelé
Bali oblékají, jak dodržují prastaré
náboženské tradice a věří na zlé a
dobré mocnosti. (lei)
* Výstava Netopýři je přístupná do
25. 3. v berounském Muzeu České-
ho krasu. Výstava seznámí s metoda-
mi výzkumu netopýrů a na snímcích
představí druhy, jež žijí v ČR.     (lei)

Karlický sochař Váňa
vystavuje v Jílovém
Karlík, Jílové – Sochy a příběhy.
To je název výstavy sochaře Petra
Váni z Karlíka. V regionálním
muzeu v Jílovém u Prahy byla za-
hájena uplynulou sobotu.
Výstava děl karlického sochaře, kte-
rý mimo jiné organizuje dobřicho-
vické sochařské symposium Cesta
mramoru, je otevřena do 25. března.
Muzeum je přístupné denně kromě
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16
hodin. (pš)

Muzicírování zahájila Zora Jandová
MALÍ UMĚLCI Z MNÍŠKU POD BRDY KONCERTOVALI V MÍSTNÍM DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Mníšek pod Brdy – Koncert dětí
ze Základní umělecké školy v
Mníšku se konal ve společenském
sále domova důchodců.
Koncert uvedla zpěvačka Zora Jan-
dová, která při této příležitosti zavz-
pomínala na své první veřejné vy-
stoupení, jež se konalo shodou okol-
ností také v domově důchodců.
„Zpívala jsem písničku, která měla
tři sloky a refrén byl originální: …la-
lalalala… Měla jsem skvělou paní
učitelku. Radila mi, že když něco

zkazím, mám dělat, že to tam patří a
vše bude dobré. Protože jsem trémou
zapomněla všechny slova, celou pí-
seň jsem zpívala pouze na lalalala a
suverénně dělala, že to tam patří. Od
té doby vím, že můžu úplně všech-
no,“ řekla. 

Na koncertě se představily děti uči-
tele Lorence a Bydžovského. Hrály
na flétny, kytary, piáno i klarinet. Ja-
ko nejmladší vystoupila teprve pěti-
letá dcera Zory Jandové, Esterka –
Ještěrka Mertová, jež zahrála na flét-
nu i piano.         Jana DIGRINOVÁ

Mníšecký koncert uvedla Zora Jandová. Foto Jana DIGRINOVÁ



Na vycházkách s oranžovými vestami budou
děti určitě lépe vidět.      FOTO L.KOCOUROVÁ

Osov - Masopustní rej prošel Osovem již koncem
ledna. V sobotu 17. února projel podbrdskou
lokální tratí masopustní parní vlak, který byl již
podruhé součástí zadnotřebaňského masopustu. 
Parní souprava měla zastávky od Zadní
Třebaně až do Lochovic. Dvě hodiny po poled-
ni očekávaly na osovském nádraží příjezd
parního vlaku téměř tři desítky diváků.
Někteří využili i možnost projížďky masopust-
ním vlakem do Lochovic a zpět. "Cesta
vlakem byla nádherná, děti se chtěly stále

dívat z oken vlaku. Na locho-
vickém nádraží bylo připraveno občerstvení 
a k přehlídce maškar z našeho vlaku se přidali
i mušketýři na koních z Lochovic," popsala
jízdu vlakem Marcela Čabounová.
Nejen pára, ale i hasiči se proháněli v sobotní
odpoledne Podbrdsekm. "Od Osovce až ke
Všeradicím zapálily jiskry parní lokomotivy
na několika místech suchou trávu. Nad
Osovem si s malým ohněm poradily 
i přihlížející děti," popsal situaci starosta
osovských hasičů Josef Chvojka a dodal,
že trať hlídali i při zpáteční cestě 
parního vlaku. Radka KOČOVÁ

Osovem projela pára
P A R N Í  V L A K  O D V E Z L  M A S O P U S T  Z  P O D B R D S K A Fotbalistům z Vižiny šestá

příčka v umístění nestačí 
Vižina - Valná hromada Tělovýchovné jed-
noty Vižina se konala v Europajzlu 
u Průchů 10. února.
Jednání s průměrnou účastí zahájil sekretář
Kamil Hrzal zprávou ze schůze OFS, která
se konala v Březové. 
Předseda fotbalového klubu Václav Štáral
vyjmenoval všechny akce, kterých se 
v uplynulém roce sportovci zúčastnili.
Ve své soutěži se fotbalisté Vižiny umístili
na šestém místě. "Pro příští fotbalovou
sezonu věříme v lepší umístění. Podmínkou
je větší účast hráčů na mistrovských
zápasech. Tu negativně ovlivnily začátky
zápasů na domácím hřišti v 10:15 hodin, 
kdy jsou někteří hráči v zaměstnání," zhod-
notil výsledky mužstva Vižiny jeho trenér
František Staněk a dodal, že mužstvo
v rámci zimní přípravy trénuje v  hale 
v Hostomicích. 
V diskusi se dostalo poděkování Josefovi
Kafkovi za vzorné sekání hřiště, 
Karlovi Ksandrovi za spolupráci se sponzo-
ry i sponzorům samotným.
Vedoucímu  mužstva Jaroslavu Černému byl
předán dárkový koš k životnímu jubileu. 
Na závěr starosta obce Václav Císař infor-
moval o výstavbě víceúčelového hřiště 
a vyzval přítomné k aktivní účasti na
brigádách.                       Karel KSANDR
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Lípy podél cest si žádaly úpravy
Osov, Osovec - Obecní úřad Osov společně s
hasiči Beroun odstranil odborným zásahem
přesahující větve, které v obci Osovec zasa-
hovaly do silničního provozu. 
S mýcením lip, které proběhlo začátkem února
při hlavním tahu obce, pomohli místní oby-
vatelé. Celková částka těchto úprav se vyšpl-
hala na 30.000 korun.
Popadané stromy při nedávných vichřicích 
v Osově i Osovci likvidují svépomocí i místní
občané.                                               (sh)  

Masopustní parní vlak odváží masopust
i z Osova.                        FOTO R. KOČOVÁ

R e f l e x n í  v e s t i č k y  z a j i s t í
b e z p e č n ě j š í  v y c h á z k y  d ě t í
Osov - Děti z mateřské školy jsou od jarních
prázdnin vybaveny reflexními vestami.
Vesty darovala zdravotní pojišťovna M-A.
"Od pojišťovny jsme obdrželi čtyři kusy
reflexních vestiček. Určitě jsou děti při
vycházkách lépe vidět," chválí si nové
vybavení dětí ředitelka mateřské školy Lenka
Kocourová.
"Vesty nosí děti z první řady a z té poslední.
Bezpečností doplněk se dětem zalíbil natolik,
že se v nošení postupně střídají. Pojišťovna
vesty dodá i do naší základní škol. Než se tak
stane, do nižších ročníků školy jsme dvě vesty
zapůjčili," dodává Lenka Kocourová.    (rk)

VALNÁ HROMADA 
SK OSOV

24.2.2007 od 16:00 hod.
v restauraci  “U hř iště“

Srdečně Vás zveme 
Nevítaná návštěva do domu
Všeradice - Dne 6. února se zatím neznámý
nenechavec vloupal do rodinného domu.
Zloděj do domu vnikl za bílého dne poté, co
překonal okno v prvním patře. Tudy se dostal
dovnitř a následně si odnesl videokameru, 
digitální fotoaparát, finanční hotovost a další
věci. Zloděj svým jednáním napáchal škodu za 
86.000 korun.                                (rk)

V e č e r  o s o v s k ý c h  
h u d e b n í c h  s k u p i n

B r a b o u x
S . c r e a. m

2 4 . 2 . 2 0 0 7  o d  1 9 : 0 0  h o d .
R e s t a r a c e  “ U  h ř i š t ě ”

SDH Vižina  
pořádá v sobotu 24. 2. 2007

HASIČSKÝ PLES 

začátek ve 20:00 hod. 

na sále Europajzlu

k tanci a poslechu hraje 

SORTIMENT

vstup 50 Kč - bohatá tombola 

Vižinští budují sportovní areál
Vižina - Zásluhou místního obecního úřadu
vyrostlo v loňském roce v obci dětské hřiště.
Obecní úřad Vižina v podpoře sportovního vyžití
v obci pokračuje i letos.
"Dalším projektem je výstavba víceúčelového
hřiště pro všechny občany obce. Letos začneme
umělou trávou a vznikne tak tenisový kurt, hřiště 
na nohejbal, košíkovou a volejbal. Hřiště se ohradí
obrubníkama a v zimě bude sloužit jako kluziště,"
přiblížil realizaci sportovního areálu ve Vižině její
starosta Václav Císař.
"Sportovní areál budujeme postupně. Instalaci
osvětlení a zázemí pro diváky plánujeme pro příští
rok," vysvětlil starosta obce a dodal, že výstavbou
sportovních zařízení se obec snaží podporovat 
i protidrogovou prevenci mládeže.   R. KOČOVÁ
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Nejlepší masky: Dýně, klaun, pirát
DĚTSKÉHO KARNEVALU SE V ZADNÍ TŘEBANI ZÚČASTNILY DESÍTKY MALÝCH I VELKÝCH MAŠKAR

Zadní Třebaň - Desítky malých i větších capar-
tů se přišly pobavit na dětský karneval, který
tradičně organizují Naše noviny na závěr ma-
sopustu. V zadnotřebaňském Společenském
domě se konal uplynulou neděli. 
Zaplněným sálem se linuly tóny písniček kapely
Třehusk, kromě miminek tancovaly snad všechny
děti a také někteří rodiče. Pro caparty byl připra-
ven bohatý program - letos s ním pomáhali ma-
minky i tatínkové ze sdružení Broučci. Mezi pís-
ničkami si mohli zasoutěžit a získat odměnu, v
dětské tombole zase vyhrávali krásné ceny. Své
triky, kouzla a chůzi na chůdách jim předváděl
kejklíř Petr Theimer. 
Na závěr udělovala porota v čele s poslancem Ja-
nem Schwippelem, který nad masopustem převzal
záštitu, ceny za nejhezčí masky. A protože se jich
tentokrát sešlo opravdu hodně, byly stanoveny
hned tři kategorie. V těch nejmenších zvítězil sed-
miměsíční Mildík Frýdl v originální masce dýně,
v prostřední kategorii klaun Martinky Kozákové a

mezi velkými pirát. Porotě se líbili i rytíři, beruš-
ky, trpaslík či broučci. Zvláštní cenu získala ro-
dinka z lesa Řáholce - Rumcajs s Mankou a Cipís-

kem, kteří si domů odnesli dort. Všichni nakonec
dostali ovoce od Stanislavy Jindáčkové. Děti si
karneval opravdu užily.        Lucie PALIČKOVÁ  

Ve švech praskal zadnotřebaňský Společenský dům při masopustním dětském karnevale. Prckové se
vyřádili s klaunem a kejklířem Petrem Theimrem. Foto NN M. FRÝDL

Řevnice – Zůstane Mořinská ulice, která vede
od řevnického kempu podél pískovny do nové
letovské výstavby, pro auta neprůjezdná? Nyní
hrozí, že ano. Část této komunikace totiž patří
soukromému majiteli, kterému letovská radni-
ce musí pozemek vrátit.
Spor o pozemek se táhne již několik let. Ani dovo-
lání letovské radnice nezměnilo verdikt soudu –
obec musí majiteli, panu Jelínkovi, pozemek v
sousedství pískovny vrátit. 
„Není to malý pozemek, jedná se asi o 1200 metrů
čtverečních. Problém je, že na tomto pozemku
leží i část Mořinské ulice, která je přístupovou ko-
munikací pro mnoho obyvatel,“ uvedl starosta Le-
tů Jiří Hudeček. Proto se obec snaží s majitelem
nějak dohodnout. 
„Všechny soudy jsme ale prohráli a nyní nám při-
šlo rozhodnutí, že bychom měli pozemek vyklidit
a silnici vybagrovat,“ říká Hudeček. Ten přesto
věří, že se s Jelínkem obec ještě nějak dohodne.
Dokud totiž část komunikace bude patřit jemu,

nemůže obec získat žádnou dotaci na její opravu.
Podle Hudečka je Jelínek přístupný jednání a sám
navrhl několik řešení. Požaduje náhradu finanční
nebo odpovídající náhradní pozemek, nejlépe část
pískovny. Potíž je v tom, že ta již leží na katastru
sousedních Řevnic.  
Starostové zmiňovaných obcí se proto sejdou, aby
problém vyřešili. „V době, kdy jsem byl v nemoc-
nici, už o tom předběžně jednali s řevnickým sta-
rostou zastupitelé Josef Cmíral a Zuzana Hudeč-
ková,“ uvedl Hudeček. Řevničtí radní vzali infor-
maci letovských zastupitelů na vědomí a navrhu-
jí, aby Lety předložily nabídku pozemků, které
jsou ochotny protihodnotou za část pískovny pře-
vést do majetku Řevnic. 
„Zatím nejsme rozhodnuti, o jaké pozemky by
mohlo jít,“ připustil Hudeček.
„Ano pískovnu mám probrat s Jiřím Hudečkem,
předpokládám, že tento týden bude k mání,“ sdě-
lil na náš dotaz řevnický starosta Miroslav Cvan-
ciger. Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovice, Řevnice – V řece Berounce skon-
čilo několik kanálových mřížek z dobřichovic-
ké lávky. Naházeli je tam vandalové.

Ukradené či zničené mřížky z kanálů trápí města
po celé republice. O dobřichovickém případu na-
psal Václav Kratochvíl v místním zpravodaji. 
„Vytrhli polovinu mřížek kanálků pro odvod deš-
ťové vody a naházeli je do Berounky. Proč – to vě-
děli nejspíše jen oni sami,“ uvedl Kratochvíl. 
Zaměstnanci z městských technických služeb pro-
to museli v holinkách z řeky mřížky vylovit.
Nebyl to ovšem jediný případ. O několik dní poz-
ději se vše opakovalo znovu. „Nyní zbývá pod
každým kanálkem vyvrtat otvor, dát tam hmož-
dinku a silný šroub,“ míní Kratochvíl.
Bez mříže je již několik týdnů také kanál na hlav-
ní Pražské silnice v Řevnicích u křižovatky na
Svinaře. Na otvoru stojí jen výstražná značka. 
„Nešlo ale o to, že by mříž někdo ukradl - prask-
la. My jsme o tom ihned informovali Správu a
údržbu silnic,“ uvedl před časem starosta města
Miroslav Cvanciger. Silničáři si ale podle něj dá-
vají na čas. Pavla ŠVÉDOVÁ

Školku dokončíme letos,
doufá letovský starosta
Lety – Výstavba školky v Letech pokračuje.
Starosta věří, že mateřinka bude letos dokon-
čena. Nové prostory dostala nyní také místní
knihovna.
Pět a půl milionu korun chybí na dokončení vý-
stavby mateřské školy v Letech. Podle Jiřího Hu-
dečka obec získala příslib od ministerstva finan-
cí, přesněji od někdejšího ministra Vlastimila
Tlustého. „I když už není ministrem, věříme, že
potřebné finance dostaneme,“ uvedl Hudeček s
tím, že i s venkovními úpravami by se celková
potřebná částka měla vyšplhat na devět milionů.
Nyní již byla dokončena betonáž sloupů, stropu,
i podlahy.
V obci již funguje nová knihovna, která byla z
budovy úřadu přestěhována do bývalé hasičárny. 
„Knihy už jsou přestěhovány, veřejný internet bu-
de zapojen během čtrnácti dnů,“ řekl Hudeček.
Uvolněné prostory na radnici radnice využije pro
archiv. (pš)

Mříže vandalové hodili do Berounky
V DOBŘICHOVICÍH ŘÁDILI HLUPÁCI, MŘÍŽ V ŘEVNICÍCH PRASKLA SAMA

Silnici musíte vrátit! rozhodl soud
MOŘINSKÁ ULICE V ŘEVNICÍCH MOŽNÁ ZŮSTANE NEPRŮJEZDNÁ

Centrum Zvoneček pořádá
přednášku o změně klimatu
Černošice - Přednáška I ty ovládáš změny kli-
matu se koná 21. února od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. 
Přednáška navazuje na kampaň upozorňující na
problematiku klimatu, kterou zahájil v Bruselu
předseda Evropské komise José Manuel Barroso.
Kampaň se snaží vyvolat u lidí pocit osobní odpo-
vědnosti - vyzývá k tomu, aby obyvatelé měst i obcí
v každodenním životě pozměnili své návyky a vý-
znamně tak přispěli ke snížení skleníkových plynů.
Akci pořádá CEV Zvoneček z Vraného nad Vlta-
vou.            Pavel BLAŽENÍN

Školákům z Řevnic, Černošic
i Dobřichovic začnou prázdniny
Dolní Poberouní – Týden volna si koncem úno-
ra užijí školáci z obcí a měst v okrese Praha-
západ. Jarní prázdniny začínají školákům ze
Řevnic, Dobřichovic, Černošic...
Ještě několik akcí stihnou před začátkem svého
»jarního« volna dobřichovičtí školáci. Žáci na
prvním stupni například mají v plánu bruslení, v
aule tamní školy se pro starší žáky uskuteční akce
Japonské doteky.
Druháky a třeťáky ze řevnické školy zase čeká v
tomto týdnu pokračování plaveckého výcviku. Do
školy se žáci znovu vrátí 5. března. (pš)

Lidé přišli bez převleků, ale
zase se jim nechtělo domů 
Řevnice – Domů se nechtělo návštěvníkům tra-
dičního Hasičského plesu. Muzikanti tak muse-
li vyhrávat o hodinu déle. 
Jako velmi vydařenou hodnotí svoji letošní zába-
vu řevničtí dobrovolní hasiči. Pořádali ji uplynu-
lou sobotu v tamním Lidovém domě. 
„Ještě na začátku měli strach, aby přišlo dost lidí.
Ve Třebani se totiž konal masopust,“ uvedl Lenka
Tytlbachová, která návštěvníky obsluhovala. Na-
konec se jich tu ale podle jejího odhadu sešlo na
150. Masku – jak tomu bylo v minulých letech
zvykem - ale neměl žádný.
„Lidem se ani po půlnoci nechtělo domů. Kapela
tak hrála o hodinu déle a lidé by asi vydrželi ještě
víc,“ uvedl jeden z organizátorů Bohumil Lein-
wever. Kromě bohaté tomboly na návštěvníky če-
kalo i předtančení mažoratek. Následující neděli
se na sále sešly dětské maškary na tradičním kar-
nevale. (pš)
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Školáci mají úkol: naučit se plavat
DĚTEM ZE ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY ZAČÍNÁ TENTO TÝDEN PLAVECKÝ VÝCVIK V BEROUNĚ

Zadní Třebaň - Už tento čtvrtek začíná dětem
ze zadnotřebaňské školy plavecký výcvik. Kaž-
dý týden budou místní školáci jezdit plavat do
berounského bazénu.
Ve škole se děti na plavání zatím teoreticky při-
pravují. Minulý týden vyzdobily třídu obrázky na
téma plavecký výcvik, v hodinách češtiny zase
psaly o plavání slohové práce. Většina dětí se do
vody těší, ti starší hlavně na přestávky, některým
je líto, že bývají nemocné nebo mají alergii na
chlor, a tak plavat nechodí. 
Zuzka Přívorová má jiný problém: „Já se tam moc
netěším, protože mám hodně vlasů a hodinu se mi

to suší,“ napsala do svého slohového cvičení.
Prvňáčci zatím neví, co je čeká, budou chodit pla-
vat poprvé. Nejvýstižněji vše popsal čtvrťák Pavel
Štorkán:
„Plavání je dobrá věc, protože se hodně naučíme.
Já nejvíc plavu kraula, potom prsa. Taky mě baví
skákat placáky, šipky a kufry. Ale na plavání je

nejlepší přestávka, protože můžeme volně plavat a
hrát si s kamarády s míčem a plavacími deskami,
nebo lovit puky. Taky je dobré závodit a potápět
se. Ale na plavání je nejlepší, že se naučíte plavat.
Ale nejprve se musíme rozdělit do družstev.
Družstva jsou želvy, ryby a delfíni.“

Lucie PALIČKOVÁ

Většina zadnotřebaňských dětí se do berounského bazénu těší. Některé ovšem z plaveckého výcviku žád-
nou velkou radost nemají. Foto Petr MUSIL

Řevnice – Tři dny po sobě nemuseli zkraje úno-
ra řevničtí policisté řešit ani jeden trestný čin.
„Někdy se nic neděje, ale je to spíš výjimečné,“
potvrdil velitel řevnických policistů Vít Lazar.
Proč se podle něj pobertové a výtržníci drželi
zpátky?
„Jedním z důvodů je určitě i fakt, že jsou policisté
více v terénu,“ míní Lazar. Například vykradenou
chatu nezaznamenali řevničí policisté od Nového
roku ani jednu. „Nerad bych to ale zakřiknul,“
řekl Lazar. Policisté se tak mohli soustředit na do-

držování silničního zákona. Také na řevnické sta-
nici se podle něj diskutuje o novém zákonu o slu-
žebním poměru, který platí jen několik týdnů a
policisté k němu mají výhrady. Dokonce plánují i
demonstraci. Zrušen byl totiž systém nočních pří-
platků, příplatků za soboty, neděle a svátky.
„S důvody, kvůli kterým má být protestní akce,
souhlasíme. Změny se nám nelíbí,“ uvedl Lazar. I
když zatím kvůli tomu nikdo řady Řevnických ne-
opustil, Lazar potvrdil, že výhledově o odchodu
jeden strážník uvažuje.             Pavla ŠVÉDOVÁ

V minulých dnech se změnilo vedení občanské-
ho sdružení DOBNET, jehož cílem je budování
vysokorychlostní sítě v regionu Dolní Beroun-
ka a připojování členů i veřejnosti k síti. No-
vým místopředsedou se stal Bohumil RUML. 
Zkratka DOBNET neznamená pouze »dobřicho-
vickou síť«, ale DOlní Berounka NETwork. Op-
ravdu chce občanské sdružení síťově pokrýt tak
velkou oblast jako je region Dolní Berounka?
Prvotním záměrem projektu bylo poskytnutí kva-
litního připojení za zlomek ceny nabízených slu-
žeb a hlavně zpřístupnit Internet v oblastech jinak
nepřístupných. Postupně se začaly rozrůstat přís-
tupové body a Internet se dostával i do míst, kde,
když to řeknu s nadsázkou, není ani telefon. S tím
rostly nároky na kapacitu hlavní linky i páteřních
spojů, které se už musí posilovat na jiné úrovni.
Jak dlouho už DOBNET poskytuje služby a kde
se vlastně vzal?
Potkalo se pět nadšenců, kteří chtěli kvalitní a ob-
jemově neomezený Internet a byli ochotni za něj
v počátcích platit nemalé peníze. Za nějaký čas,
kdy se začali přidávat další a další, byli tito lidé
postaveni před otázku, co dál? Bylo potřeba tomu-
to spolku stanovit nějakou právní formu, a tak v

červnu 2003 vzniklo Občanské sdružení,  které se
jmenovalo Internet v Dobřichovicích a okolí. Teh-
dy ještě vlastně neposkytovalo službu, pouze sd-
ružovalo lidi, kteří chtěli Internet.
Ve statutu sdružení stojí: Sdružení je dobrovolné,
nezávislé, sdružující členy na základě společné-
ho zájmu. To znamená, že je síť vybudovaná na
základě práce několika nadšenců v jejich volném
čase. Jak jsou tito lidé koordinováni?
Je to tak. Dnes se o síť a její provoz stará pár lidí,
kteří mají zájem tuto věc budovat a rozvíjet. Os-
tatní jsou členy pouze ze zištných důvodů připoje-
ní k Internetu. Většině lidí vůbec není znám statut
člena sdružení. 
Činnost i chod sdružení řídila a koordinovala Ra-
da sdružení. Nyní vznikají skupiny členů, které se
mají cíleně věnovat konkrétním problematikám a
odvětvím s provozem spojených, jejichž činnost
zase řídí a koordinuje Rada sdružení, která se
skládá ze sedmi členů.
Kdo jsou vlastně členové Dobnetu?
Členové Dobnetu jsou lidé žijící v Dobřichovicích
a okolí zhruba do 40 km. Sdružení má v řadách
členů různé profese a typy lidí, které chceme po-
stupně oslovovat  ke spolupráci.

Co DOBNET řešil v loňském roce?
Rok 2006 znamenal pro DOBNET hlavně reorga-
nizaci řízení, zmiňovaný vznik skupin a také to, že
již poskytuje oficiálně službu připojení k Interne-
tu. S tím byla spojena spoustu administrativy a
činností, které nejsou navenek moc vidět, ale jsou
třeba. Také jsme se zabývali vymáháním člen-
ských příspěvků od notorických neplatičů.
Jaké má sdružení plány pro letošní rok?
Veškeré úsilí chceme věnovat migraci páteřních
spojů na frekvenci 5,3 a 10.5 GHz, se kterou vý-
razně vzroste kvalita připojení pro kritická místa.

Barbora TESAŘOVÁ

Zámek v Mníšku pod Brdy nabízí 

volné místo 
na pozici pokladní/průvodce 

Je možno nastoupit i na zkrácený 
úvazek. Informace na tel.: 318 590 261.

Chceme zkvalitnit připojení pro kritická místa!
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOBNET POSKYTUJÍCÍ V REGIONU KVALITNÍ INTERNET SE LONI SNAŽILO VYPOŘÁDAT S NEPLATIČI

Lotři odpočívají, policie má klid
ŘEVNIČTÍ STRÁŽCI ZÁKONA TŘI DNY PO SOBĚ NEŘEŠILI JEDINÝ TRESTNÝ ČIN

Režisér Chaloupek v Berouně
představí Madlu a Ťapa
Beroun - Režisér Václav Chaloupek, kterého
proslavily večerníčky o medvědech, si bude se
zájemci povídat v Konírně berounského Mu-
zea Českého krasu.
Beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi,
se koná 21. února od 17 hodin. Chaloupek v před-
premiéře promítne příběhy dalších zvířecích hrdi-
nů Madly a Ťapa, které se chystají na dětské i dos-
pělé diváky v televizním večerníčku. Posluchači
se dozvědí zajímavé podrobnosti z natáčení a uvi-
dí možná i to, co se do večerníčku nedostalo. 

Jiřina LEITNEROVÁ

Policie zjišťuje, zda osamělá
žena spáchala sebevraždu
Všenory - K ženě v bezvědomí vyjížděla minu-
lý čtvrtek do Všenor posádka řevnické zá-
chranné služby.
„Bohužel po příjezdu lékař konstatoval smrt, pří-
činu šetří policie,“ sdělil šéf záchranky Bořek
Bulíček. Žena žila v domě sama, takže policie
nyní zjišťuje, zda se jednalo o sebevraždu.    (lup)

Řevničtí záchranáři dohlíželi
v Lucerně na ceny Óčka
Řevnice, Praha - V pražské Lucerně se začát-
kem února konalo vyhlášení cen hudební tele-
vize Óčko nazvané RGM. Po zdravotní stránce
akci zajišťovala řevnická záchranná služba. 
„Nestalo se nic vážného, ošetřili jsme šest lidí,
měli bolesti hlavy, břicha a jeden z nich kolaps,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Jedna z hoste-
sek byla odeslána kvůli bolestem břicha na vyšet-
ření do nemocnice. (lup)
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Fejeton: Není nad kladné doporučení!

Slevy krásných nových kol! 

Naše noviny získaly
nového spolupracov-
níka, navíc z druhého
konce republiky. Zá-
silka fejetonů od Ka-
mila Kováře na jejich
adresu doputovala až
z Klimkovic, jež leží
nedaleko Ostravy. Li-
terární dílka budeme
postupně zveřejňovat.

(NN)
Chceme-li v dnešním
živobytí profesně něco
pořádného uklohnit,
obvykle se neobejdeme
bez berliček zvaných
doporučení. 
Pokud majitel domu
hodlá renovovat stře-
chu, nedá na  pivní řeči

v hospodě, volbu sta-
vební firmy nebude ur-
čovat ani z kávové sed-
liny, ale podle špatnoz-
dání napálených či do-
brozdání občanů už za-
střešených čili spokoje-
né klientely. 
Zprávy se posílají dál
nejen v tiché poště, ale
i poště ústní v podobě
kladného posudku, kdy
se jedná o jedinou rek-
lamu, která nám netahá
finance z kapes. Mnozí
profesionálové vytváře-
jí seznamy referencí s
výzvou Připojte se i vy
k našim uspokojeným
zákazníkům!
Proč se tedy nepoučit a

nevyužít solidní metody
ke zviditelnění se. Tady
je seznam mých refe-
rencí:
Věra Olmová, Šmerdo-
va 18, Praha 1
Julie Kapoustová,  Ví-
chova 247, Plzeň
Dana Linošková, Ku-
pecké nám. 3, Brno
Zuzana Jirmulová, Ko-
stelní 10, Hradec
Pavla Optiková, Česko-
bratrská 887,
Otrokovice
Monika Jilmová, tř. Mí-
ru 44, Č. Budějovice
Eva Jaškovicová,  K
nádraží 50, Zlín
Jitka Velezímová, Haš-
kova 149, Pardubice

Eva Mitrandová, Ke
hřbitovu 2, Karviná

Ludmila Janá, Náměstí
87, Olomouc

Eliška Kanhajerová,
Březinova 73, Ostrava
Petra Loukotová, Alšo-
vo náměstí 4,  Ostrava-
Poruba
Iva Hadramošová, Pur-
kyňova 112, Liberec
Zita Dilamorová, K du-
bu 202, Bohumín
Radana Tleskačová,
náměstí Sv. Čecha
7632, Domažlice
Monika Jírovová, Bra-
tislavská 120, Znojmo
Žanetka Amiráková, K
domovu důchodců 13,
Klatovy
Jarmila Kotrasová,
Karla Čapka 21, Klim-
kovice
Vendula Jakobcová, K
planetáriu 456, Klim-
kovice
Anna Vejkorcová, U ko-
lumbária 1202, Klim-
kovice
Lea Frankimírová, Cy-
rila a Metoděje 3,
Klimkovice
Liana Hanišová, K zoo
187, Klimkovice
Jana Rolundová, Mlýn-
ská 401, Praha 4
Jolana Etnová,  Borov-
ského 32, Přerov…

Kamil KOVÁŘ

Nový spolupracovník Našich novin fejetonista
Kamil Kovář z Klimkovic. Foto ARCHIV
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Některé informace mají cenu hovínka
ČTENÁŘKA NAŠICH NOVIN SE VYJADŘUJE K DĚNÍ KOLEM TRAGICKÉ SMRTI SKLADATELE KARLA SVOBODY
Již několik týdnů uplynulo od tra-
gické smrti známého skladatele
Karla Svobody. Přesto toto téma
dál plní stránky především bulvár-
ních novin. Potřebu vyjadřovat se
k němu mají i někteří čtenáři Na-
šich novin. (NN) 

Den ode dne  se množí další speku-
lace na téma manželství Svobodo-
vých, každý druhý je dnes  odborní-
kem na toto téma, a má zaručeně mi-
nimálně jednoho známého, který se s
nimi dobře znal. Já jsem se například
ze »zaručeně spolehlivého zdroje«
dozvěděla, že Jakub Svoboda není
dítětem Karla Svobody a že jejich
manželství byla pravá »itálie«, kde
se pro facku nešlo daleko. Z nedávné
titulní strany jednoho z nejčtenějších
deníků jsem se dozvěděla, že Vendu-
la S. Karla S. ponižovala, možná, že
zanedlouho se dozvíme, že ho i

tloukla, a nedávala mu najíst. Nikdo
neví, kam až bulvární média  zajdou.
V této souvislosti mě napadá výrok
Chantal P., bývalé manželky Bolka
Polívky. Lidi by si měli uvědomit,
řekla, že když kupují tyto informace,
je to stejné jako by kupovali hovín-
ka, dost často mají stejný charakter i
cenu. Má to jen jednu pozitivní st-
ránku - zvedá se náklad a tím i vý-
dělky některých lidí.  A tak by nepří-
mo Karel Svoboda mohl pomoci
pracovníkům oněch novin k lepší ži-
votní úrovni a třeba i k exotické do-
volené, na níž by asi jinak neměli. 
Odborníkem na depresivní stavy je
dnes každý, třeba i tenhle pan režisér
Renč zasil vítr, a teď se diví, co že to
sklízí. Je mi ho trošku líto, on to asi
v jádru myslel vážně dobře, jen mi
tam chybí kapka slitování a soucitu.
Pravda se dá říci tisícem způsobů a i
když je svatá, nikdy by neměla dru-
hému ublížit. Tím spíše, když je naše
pravda založena jen na domněnkách
a nepodložených přesvědčeních.
Slovu se dnes bohužel nepřikládá
žádný význam a často lidem nedo-
chází, že špatně volené slovo může
nevratně změnit lidský život. Tak ja-
ko slovo soucitu, pochopení, vyjá-
dření podpory může pomoci nést
těžký uděl, či překonat trápení.
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Naše noviny a Videostudio Pátek vám nabízejí DVD i VHS

MASOPUSTNÍ VLÁČEK
Zadní Třebaň - Lochovice 25. 2. 2006
* masopustní fraška na návsi v Zadní Třebani * pochovávání Masopusta * dětská muzika

Notičky * jízda parního vlaku * program ve stanicích* poberounská hudební skupina
Třehusk… * 46 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

VŠUDYBYLKOU DO 20. A 30. LET PODBRDSKOU
LOKÁLNÍ TRATÍ

Parní vlak na trase Karlštejn- Z. Třebaň-Lochovice 17/9/05
* Cikánky a trampové v Zadní Třebani * Babička Mary v Litni * Vodníci v Leči 
* Hasiči v Osově * Třehusk… * 55 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

CD, DVD i VHS si můžete objednat u členů redakční rady Našich
novin (viz tiráž), na tel.: 257 720 847, 606 150 928 nebo na mailu nasenoviny.zadnitreban.cz

či frydl@dobnet.cz

Chřipku nepodceňujte,
ušetříte si další potíže
Chřipková epidemie už opět řádí na
celém našem území. Od pradávna je
lidský organismus nastaven tak, že
se v zimních měsících příroda vždy
ukládala k odpočinku. I lidské meta-
bolické funkce se zpomalují a imu-
nita je oslabena. Člověk však neumí
spát zimním spánkem a jestliže na-
bouráme organismu jeho režim,
imunitní systém již není schopen
déle mobilizovat protilátky a viry,
které zaplaví tělo, již  oslabený or-
ganismus neodrazí. Na virozy bohu-
žel zatím neexistují léky, které by pů-
sobily přímo, a ty, jež způsobují
chřipku, patří k těm nejagresivněj-
ším. Lékaři proto varují před podce-
ňováním chřipkového onemocnění.
Mnoho z nás virozy takzvaně pře-
chází, měli bychom ale vědět, že toto
nevyléčení může mít pro oslabený
organismus  velmi vážné následky.
Proto bychom měli každou chřipku
či virozu důsledně vyležet, ušetříme
tak sobě i ostatním možné další po-
tíže. Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

V současné době můžete zaznamenat ve všech médiích
kampaň týkající se nakládání s vodami. V mnoha přípa-
dech jsou informace nepřesné a vyvolávají bezradnost
majitelů studní, čističek odpadních vod a uživatelů povr-
chových vod pro zalévání zahrad,  napájení zvířectva a
podobně. Jak už bývá zvykem, zákon je složitý a ne všem
jasný. Proto bych chtěl vnést do této problematiky trochu
světla - týká se alternativ, které se vyskytují v naší obci.
Odběratelem – uživatelem  povrchových vod je každý,
kdo používá k odběru nějaké technické zařízení (čerpad-
lo – k zalévání), k výrobě elektrické energie. Producen-
tem odpadních vod vypouštěných do vod povrchových či
podzemních je každý, kdo vlastní jakýkoliv  typ čistírny
odpadních vod . 
Od 1. 1. 2008 zanikají  všechna  povolení,  která nabyla
právní moci do 31. 12. 2001 vydaná  k odběrům  pod-
zemních i povrchových vod a dále pak povolení k vypou-

štění  odpadních vod do vod podzemních či povrchových.
Všichni, kteří chtějí  provozovat  svá technická zařízení
v původním rozsahu, by měli požádat o nová povolení.
vyjma těch, kteří  odebírají podzemní vody ze zdroje ur-
čeného pro individuální zásobování jednotlivé domác-
nosti (rodinné domy a domy pro individuální rekreaci)
pitnou vodou  - tato povolení zůstávají v platnosti (stud-
ny vybudované před rokem 1955). Studny po roce 1955
musí mít povolení k odběru – není-li, musí majitel o po-
volení požádat. Veškeré informace jsou uvedeny na st-
ránkách  www.zanikpovoleni.cz . Informace jsou uvede-
ny rovněž na el. úřední desce obce www.zadnitre-
ban.imunis.cz , kde najdete i potřebné formuláře.
Připomínám majitelům psů povinnost uhradit do konce
února poplatek 60 Kč za jednoho psa a 90 Kč za každé-
ho dalšího psa. Přeji hezký zbytek února!

Lubommír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Do konce února musíte uhradit poplatek za psy!

Karel Svoboda se svoí ženou Vendulou ve chvílích, dy ještě měli důvod k
úsměvům. Foto ARCHIV
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Překvapení: Bandy cup vyhráli Kojoti
NEJLEPŠÍM BRANKÁŘEM BYL VYHLÁŠEN FRANTIŠEK ZAVADIL, NEJLEPŠÍM STŘELCEM VÍTEK NĚMEČEK

Řevnice – Týmu Samotáři se nepo-
dařilo obhájit loňské prvenství v
turnaji v pozemním hokeji Bandy
cup, který uplynulý víkend skončil
v Řevnicích. V play off se nedařilo
ani trojnásobnému vítězi turnaje
mužstvu IQ Ouvey. Prvenství si
tak nečekaně vybojovali Kojoti.
Za jeden z nejvyrovnanějších pova-
žuje právě skončený desátý ročník
turnaje v pozemním hokeji Bandy
cup brankář IQ Ouvey František
Zavadil. 
I když se jeho mužstvu podařilo do
play off postoupit z prvního místa,
borcům ze Samotářů se podařilo IQ
Ouvey přehrát. 
„První zápas ještě skončil remízou
3:3, ve druhém se nám ale nedařilo
střelecky a prohráli jsme 0:1,“ uvedl
Zavadil. 

Ve finále pak Samotáři narazili na
tým Kojotů, kteří v semifinále těsně
přehráli Boston.
V obou finálových utkáních oba tý-
my urputně bránily.
„První zápas těsně vyhrál celek Ko-
jotů 1:0. Druhé utkání mělo stejný
průběh,“ komentoval rozhodující zá-
pas Zavadil. V půlce utkání se ale
podařilo Kojotům zvýšit na 2:0. I
když tři minuty před koncem Samo-
táři ještě snížili na 2:1, Kojoti si jed-
nobrankový náskok pohlídali a stali
se vítězi jubilejního desátého roční-

ku. Bronz vybojoval tým IQ Ouvey,
bramborový skončil Boston.
Hned tři individuální ceny si odnesli
hráči IQ Ouvey: Michal Sklenář byl
vyhodnocen nejproduktivnějším hrá-
čem, Zdeněk Kreisinger byl zvolen
nejlepším hráčem a František Zava-
dil neměl konkurenci mezi brankáři.
Vítek Němeček z Kojotů si odnesl
cenu pro nejlepšího střelce. 
A jak Zavadil letošní ročník hodno-
tí? „Byl velice vyrovnaný, všechny
týmy měly dostatek zkušených hrá-
čů, i dost hráčů na střídání. Jen je

škoda, že hrály pouze čtyři celky,“
uvedl. 
Zápasy z 10. 2.
Samotáři – Boston 5:3
IQ OUvey – Kojoti 3:1
Boston – Kojoti 6:1
Samotáři – IQ OUvey 3:3
Kojoti – Samotáři 2:0
IQ Ouvey – Boston 4:2
Samotáři – Boston 4:1
IQ Ouvey – Kojoti 5:1
Boston – Kojoti 5:4
Samotáři – IQ Ouvey 4:2 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Karlštejn - Udržet první ligu. To je
podle trenéra karlštejnského žen-
ského A-týmu Jana Vytáska cíl, se
kterým celek vstupuje do jarní
části fotbalové sezóny. 
Podzim karlštejnským hráčkám příliš
nevyšel. I když jejich hra nebyla nej-
horší, zkušenějším soupeřům větši-
nou podlehly. Po zimní přestávce je
Karlštejn na posledním místě tabulky
a boj o záchranu nebude mít zcela jis-
tě jednoduchý. 
„Rozhodně jsme nepodcenili přípra-
vu. Od začátku ledna pilně trénujeme

a příští týden odjíždíme na soustředě-
ní. Zaměřujeme se hlavně fyzičku,“
uvedl Jan Vytásek s tím, že tým se
zúčastnil i několika halových turnajů.
V Rakovníku a Trutnově obsadil
Karlštejn druhé místo, v Říčanech
dokonce zvítězil. 
V boji o udržení by Karlštejnu měly
pomoci i nové posily. 
„Získali jsme tři nové hráčky. Věřím,
že díky tomuto posílení a kvalitní pří-
pravě týmu první ligu v Karlštejně
udržíme,“ dodal trenér Vytásek.  

Ondřej JAHELKA

Žáčci obsadili druhé místo
ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI NESTAČILI POUZE NA PODLÁZKY

Nejlepším brankářem desátého ročníku turnaje Bandy cup byl vyhlášem František Zavadil.               Foto Pavel JÍLEK
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Osov má z Rakovníka
bramborovou medaili
Rakovník - Halový turnaj v kopa-
né se konal 11. února v Rakovní-
ku. Účastnili se fotbalisté pěti klu-
bů, mezi nimi i celek mužů z
Osova. 
Prvenství si vybojovali fotbalisté
Sparty Plzeň, drubý byl Baník Lub-
ná, třetí Jáchymov. Osovští skončili
čtvrtí, poslední byl Falco Kounov. I
když SK Osov obsadil předposlední
místo, hráči byli s účastí spokojeni.   
Hrálo se 1x10 minut míčem s tlume-
ným odskokem. 

Simona HOŠŤÁLKOVÁ

Chceme udržet první ligu!
KARLŠTEJNSKÉ FOTBALISTKY ČEKÁ BOJ O ZÁCHRANU

Řevnice - Řevničtí národní házen-
káři zahajují sezonu. Po mužích se
zimního poháru mládeže zúčastni-
li také žáci. 
Mladší žáci se sice pro nemoci a zra-
nění své soutěže zúčastnit nemohli,
což byla velká škoda, neboť jsme v
této kategorii chtěli postoupit dále
do finále zimního poháru. Ostatní
zdraví kluci pak sestavili družstvo,
které uhrálo velice pěkné výsledky a
jen prohra se suverénními Podláz-
kami odsunula naše žáčky na druhé
místo.
O tento úspěšný výsledek se postara-
li: brankář Olda Dudek, obránci

Vráťa Hrubý, Tomáš Král, Jakub
Štech a útočníci Michal a Petr Vese-
lých, Jelínek, Tomáš Šťastný, Jan
Štech a Jarda Najman. Branky stříle-
li Michal Veselý  27, Petr Veselý 19,
Jelínek 7, Šťastný 6, Štech 3, Naj-
man. Pod vedením dvojice Tomáš
Veselý a Luboš Jelínek se turnaj
všem líbil. Tito zástupci klubu více
chválili obranné řady.
Výsledky:
Řevnice – Spoje 16:3 (9:0)
Řevnice – Podlázky 15:23 (8:12)
Řevnice – Bakov 14:10 (7:8)
Řevnice – Stará Huť 18:14 (8:7)

Petr HOLÝ

FK Lety se na turnaji
v Radotíně nedařilo
Lety, Radotín - Další zápasy ode-
hráli na zimním turnaji v Ra-
dotíně fotbalisté FK Lety.
V šestém kole nejprve prohráli s
celkem Dobřichovic 1:5, když jedi-
ný úspěch zaznamenal Mňuk. V ko-
le sedmém, jež se hrálo 10. 2., pak
podlehli domácímu Radotínu 1:3.
Za hosty se trefil z penalty Plánič-
ka. Letovským zbývá sehrát zápasy
s Novým Knínem a Kunicemi. 
Před začátkem jarních bojů se ještě
fotbalisté FK Lety sejdou 17. břez-
na na valné hromadě.                 (mif)

Nejlepší střelec turnaje Vítek Něme-
ček z týmu Kojoti (vpravo). Zády nej-
lepší hráč Bandy cupu Zdeněk Krei-
singer z IQ Ouvey. Foto Pavel JÍLEK


